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1. Een brug tussen de wetenschap en de praktijk ontstaat door het 

beantwoorden van elkaars vragen, niet door het overnemen van 
elkaars gebruiken. 

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift. 
 
 
 

2. Denk in problemen, niet in oplossingen. Voor procesverbetering is 
het een valkuil om te snel in oplossingen te denken, en is het 
belangrijk eerst een goede beschrijving en analyse te maken van de 
problemen. 

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift. 
 
 
 

3. Een klant die verwacht lang te moeten wachten, kan beter wachten 
met afspreken. 

Hoofdstuk 3 van dit proefschrift. 
 
 
 

4. Een benaderingsformule voor de procesprestatie die alleen door 
simulatie geëvalueerd kan worden, mist haar doel. 

Hoofdstuk 4 van dit proefschrift 
 
 
 

5. Het meten van procesindicatoren is te zien als een proces, en dient 
daarom ook als zodanig georganiseerd te worden. 

Hoofdstuk 6 van dit proefschrift 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. In het opleiden van professionals in het gebruik van methoden en 

technieken voor procesverbetering moet men streven naar 
realistische en situationele voorbeelden en oefeningen. 

J. de Mast and B.P.H. Kemper (2009), “Principles of Exploratory Data 
Analysis in Problem Solving: What Can We Learn from a Well-Known 

Case?”, Quality Engineering 21(4): 366-375 
 
 

7. De keuze tussen Lean, Six Sigma, de Theory of Constraints of een 
andere methodiek dient gemaakt te worden op basis van de 
problematiek die men wil aanpakken. 

 
 
8. Verbeterprojecten moeten beginnen met het identificeren en 

afbakenen van het proces dat verbeterd wordt. Projectleiders die 
aangeven dat hun project geen proces betreft, zitten vaak in een 
leerproces. 

R.D. Snee (1990), “Statistical Thinking and Its Contribution to Total 
Quality”, The American Statistician 44(2): 116-121 

 
9. Het is productiever na te denken in welke opzichten patiënten en 

zorgprocessen lijken op auto’s en de productie ervan, dan zich blind 
te blijven staren op het onmiskenbare en belangrijke feit dat ze 
verschillen. 

 
 
10. Als projectleider of onderzoeker dien je jezelf voortdurend terug te 

fluiten: vaar je op intuïtie, grijp dan terug op de theorie; zijn velen 
enthousiast, duik dan weer de diepte in; ben je compleet verdwaald, 
werk dan rustig door; en bovenal, luister niet naar alle adviezen, 
maar vraag er wel om en beschouw ze kritisch. 

 
 
 
 


